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Artikel 194 Ec-Verdrag

EUROPEES PARLEMENT

Notariële akte(n) onder ede

Schuldvordering

€,24.040.000,00

naamschade en omzetderving

Heden,de tiende maart tweeduizendnegen,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den Wittenboer,handelende onder de naam Audio-Rarities en voorzitter I

secretaris en penningmeester van de Stichting lntermediaire Stichting van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens,wonende te Mierlo,gemeente Geldrop-
Mierlo,(5731NK) aan de Kasta4ie 28, Nederland. (planned change agent).

tegen:

Lidstaat Nederland o'Staat der Nederlanden", zetelende te 's-Gravenhage ten adres Binnenhof
19 aldaar, Nederland.
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aan:

Europees Parlement (de voorzitter van de commissie verzoekschriften),zetelende te Brussel

aan de Wiertzstraat 60,(8-1047) Belgie.

processtuk:

1) Nog toe te sturen afschrift door de notaris,van de notariële akte onder ede,de dato van
21 juni 2407.

bijlage(n):

1) Zwart-wit kopie eerste gïosse notarieel de dato van 27 juni 2007,en voor eerste
grosse de dato acht oktober 2007,

2) rapport door IFUD of Human Rights jaat 2009 (als naslagwerk), Nl-versie,
3) kopie brief Raad van de Europese Unie,de dato van l1 februari 2009,
4) kopie brief Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (CVRIA),de dato van 3

maart 2009,
5) kopie brief Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg),de dato

van 29 januu"t2007,

6) kopie brief Staat derNederlanden (ministerie van algemene zaken)de dato van28
maart 2008,

7) ontwerpverslag Europees Parlement (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat) 2007,
8) openbare hoorzitting Europees Parlement (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat)

2407,
9) kaderbesluit Europese Raad (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat) 2008.

toelichting:

J.P. van den Wittenboer h.o.d.n. Audio-Rarities heeft een notariële akte doen opmaken welke
zijn verklaring bevat dat de Staat der Nederlanden hem een bedrag van € 20.000.040,00
verschuldigd is.Van den Wiuenboer heeft een gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven om
deze akte (eerste grosse 'oln naam der Koningin") te betekenen aan de Staat en te
executeren.De betreffende gerechtsdeurwaarder heeft zich daarop tot de voorzieningenrechter
gewend omdat bij hem ten aanzien van de execfutie van de akte bezwaren waren gerezen en
de akte volgens hem daarom niet te executeren was.De voorzieningen rechter heeft bij vonnis
in kort geding de betreffende gerechtsdeurwaarder verboden om de notariële eerste grosse ten
uitvoer te leggen.J.P. van den Wittenboer dient met een afschrift door de notaris van de
notariële akte de zaak opnieuw aanhangrg te maken met een advocaat bij de civiele rechter in
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lidstaat Nederland.Echter de Staat der Nederlanden heeft bij brief van 28 maart 2008 reeds te

kennen gegeven bij de minister van algemene zaken, geen valsheidsprocedure aanhangig te
maken naar aarieiding van de notariële akte en de inhoud daarvan.fNotariële alcten hebben

bezondere bewijswaarde.Notariële ahen worden vermoed de waarheid te bevatten totdat de

tegenpartij het tegendeel bewijst (met alle mogelijlce middelen).De tegenparti mogweliswaar

met alle middelen het tegenbewijs leveren,moor bij gebrek aan tegenbewijs moet de rechter

de notariële ahe voor waar houden.Notaríële ahen kunnen enkel worden weerlegd door dmv
de "valsheidsprocedure",die voorzien is in de Wet.Een dergelijk aanbod van tegenbewijs

moet worden gespecificeerd.De motiveringfaalt wanneer zodanig tegenbewijs niet of

onvoldoende is oangeboden.De rechter moet dan een verstek op de natariële ahe
verlenen.Echter J.P. van den \í/ittenboer lrijgt alleen toegang tot die rechter met een
advocaat.Er is geen advocaat te vinden die zijn vingers wenst te branden aan de Staat of aan
deze zaak De bewijzen zijn aangehecht op DVD-rom bij de notqriële ahe.Voldoende

advocaten zijn aangeschreven,een deel van die advocaten heeft schriftelijk gereageerd,de

opdracht niet te aanvaarden.Uiteindelijk is J.P. van den ll'ittenboer bij de Raad van Toezicht
voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Rosd vastgelopen:men ziet geen grond een advocaat
tegen de Nederlandse Staat op de zaak te zetten.Het punt is níet alleen de schuldvordering
tegen de Staat der Nederlanden,uit de ahe volgt dat sprake is van misdaadorganisatie onder

de Staat.De Nederlandse Staat laat het bewust toe dat Zij door derden als Adolf Hitler op het

Internet is geportretteerd,in de vorm von een (ex) minister van Justitie en een procureur-
generaal,met hakenlvuis op het hooíd en met "Hitlersnor".Er zijn door derden zestigduizend
e-mails verzonden hiervan internationaal.Dit zijn er thans 500.000 geworden,en ondertussen
is een nieuwe a/beelding van minister van Justitie op het internet verschenen,met de minister

in SS-unifurm en SS+ekens.Ook is een computer animatie van \ï/im Kok op de nazïLauck site
gevonden,dit terwijl lírím Kok voorzitter is van de adviesraod van de Anne Frank
Stichting.De Europese Unie en Haar lidstaten hebben alle propaganda-activiteiten die
rassendiscrimínatie in de hand werken en daatoe aanzetten,om,vettig verklaard en
verboden.In dit verband onderstreept de Europese Unie de noodzaak om elk afglijden naar

nationqlisme,racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.Echter de Raad van de Europese

Unie samen met het Europees Hof van Justitie en de Europese Commissie van de Rechten van

de Mens,pogen door regeltjes zich aan het hoofddoel van de Unie te doen ontsnappen.De

democratische landen van de Europese Unie hebben niet de wens om opniettw terug te
vervallen op de onderdrukking van de jaren '30 en de jaren '40,en als lidstaaÍ Nederland de

bepalingvan de wet,Europese en Internationale Verdragen en de moraal van de

democratische samenleving niet kan naleven,zal het moeten worden uítgesloten uit de
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e ur op e s e famí I i e. H et EU -l i dmaat s chap mo e t dan w or de n op ge s'c hor t.

verzoek:

Omdat hier sprake is van een rechtstreekse schending van de beginselen van
democratie,eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele wijheden,en van de
rechtsstaat,beginselen waarop de Europese Unie gegrondvest is en die de lidstaten geacht
gemeen hebben.Er tevens sprake blijkt van "wiendjespolitiek met negationisme",verzoekt
IFUD of Human Rights het Europees Parlement het aanzien van de gehele Europese Unie in
de wereld te redden door verstek te verlenen op het nog toe te sturen afschrift van de notariële
akte.(Nu dit niet in Nederland kan door sabotage,zal dit elders in de Unie of door de Unie
moeten geschieden) ,"In naam der Koningin", tevens te voorzien van een europese
executoriale titel (EET).

INTERMEDIAIRE STICHTING VAN DE

LINIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

de voorzitter

Per aangetekende post en handtekening retour voor onwangst verzonden.
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